
 
 
Nota de premsa 
 

Parlem de... 
Dijous, 18.30 h entrada gratuït amb inscripció prèvia a www.macba.cat 

 

 
El programa Parlem de... vol generar espais de debat, a partir de les exposicions del 
museu, entre diferents agents i artistes de la ciutat i el públic que ens visita. És un 
espai de trobada que té lloc els dijous i que entén les exposicions com a dispositius 
activadors de la imaginació i generadors de discursos que sovint excedeixen les 
lectures previstes per la institució o preconcebudes per l’equip curatorial. Amb la 
participació de  Lars Bang Larsen, Roger Bernat, Burkhard Brunn, Paco Chanivet, 
Eduard Escoffet, Estel Fabregat, Arnau Horta, Josep Perelló, Glòria Picazo, 
Andrea Valdés i Pep Vidal, entre d’altres. 
 
20 de febrer, a l’exposició UN SEGLE BREU: COL·LECCIÓ MACBA 
Parlem de l’obra Déus, de Ferran García Sevilla, amb Glòria Picazo, crítica d’art i 
comissària independent. 
 
L’any 1996 el MACBA va presentar la sèrie de seixanta pintures Déus, de Ferran García 
Sevilla, produïda l’any 1981. L’exposició de petit format recuperava una mostra presentada a la 
Galeria Ciento de Barcelona l’any següent de ser pintada. La finalitat de la proposta era 
impulsar una tasca de recerca al voltant d’alguns fets artístics clau per comprendre el que havia 
estat la dècada dels vuitanta. La sèrie completa es trobava al taller de l’artista; es va restaurar, 
es va presentar i finalment es va decidir que passés a formar part, tota sencera, de la col·lecció 
del museu. 
En aquesta visita es parlarà de la sèrie Déus, de la seva importància en la trajectòria de l’artista 
i de com ell mateix l’ha revisada amb una intervenció fa poques setmanes, quan ja formava part 
d’aquesta nova presentació de la col·lecció del museu. Alhora, la sèrie ens mostrarà el seu 
interès per altres cultures i la implicació que la música va tenir en els creadors d’aquell moment. 
Així mateix, la sèrie permetrà revisar alguns aspectes clau del moment en què es va gestar, 
com el context artístic de Barcelona, la importància de la Facultat de Belles Arts de la ciutat, la 
repercussió d’algunes exposicions del moment –com ara 26 pintors, 13 crítics i Altres 
figuracions– i el context artístic internacional amb els moviments pictòrics de l’època: la 
transavantguarda italiana, els nous expressionistes alemanys i els salvatges austríacs. 
 
 
27 de febrer, a l’exposició CHARLOTTE POSENENSKE. WORK IN PROGRESS 
Parlem de Charlotte amb Burkhard Brunn (en anglès). 
 
El Dr. Burkhard Brunn, nascut a Berlín el 1936, és sociòleg i escriptor, i viu i treballa a Frankfurt 
(Alemanya). Ha escrit una gran quantitat de textos sobre cultura i art i conferències sobre 
artistes contemporanis i temàtiques que tenen a veure amb l’art i la societat. 
Vidu de Charlotte Posenenske, és l’hereu i el gestor del seu llegat. Treballa com a comissari de 
moltes de les exposicions de la seva obra a Europa i escriu sobre la producció de l’artista.     
 
12 de març, a l’exposició UN SEGLE BREU: COL·LECCIÓ MACBA 
Parlem de… psicodèlia amb Lars Bang Larsen, escriptor i comissari (en anglès). 
 

 



19 de març, a l’exposició TAKIS 
Parlem de… a l’escolta de Takis amb Arnau Horta, comissari independent, crític i 
docent especialitzat en l’estudi del so i de l’escolta. 
 
L’energia no es crea ni es destrueix, es transforma. Així, les silencioses forces magnètiques 
contingudes en les obres de Takis es transformen en moviments, en levitacions impossibles 
que desafien la gravetat, i també, molt sovint, en diversos tipus d’esdeveniments i accidents 
sonors. La sonoritat, però, no és un simple subproducte o una conseqüència fortuïta de la 
producció de Takis, sinó un element central de les seves creacions.  
La música (entesa en el sentit més ampli del terme) representava per a Takis una manifestació 
vibratòria a través de la qual es podien desocultar les forces invisibles de l’univers. En aquesta 
visita ens proposem parar l’orella a algunes de les obres de Takis per descobrir-ne la dimensió 
musical i escoltar el que ens diuen a través de la seva particular energia sonora. 
 
26 de març, a l’exposició TAKIS 
Parlem de mística i poètica de l’electromagnetisme: línies de camps i camps de 
força, inducció magnètica i electricitat sense fils a Takis amb Josep Perelló, físic, 
professor de la UB i responsable d’OpenSystemsUB. 
 
El 13 de novembre de 1854 el físic Michael Faraday va confessar per carta a un col·lega: «Per 
casualitat, he descobert una relació directa entre el magnetisme i la llum, però també entre 
l’electricitat i la llum. El camp que s’obre és tan gran i –crec que– tan ric que, naturalment, 
voldria mirar-ho primer». Darrere d’aquestes críptiques frases, s’amaga l’inici de tota una 
recerca meravellosa sobre l’electromagnetisme que va obsessionar molts científics de la 
segona meitat del segle XIX. Just abans que la física quàntica i la relativitat truquessin a la 
porta, l’electromagnetisme va enlairar ràpidament la física cap a una imatgeria geomètrica de 
l’invisible i cap una devoció de les forces a distància que encara avui ens perdura. Com deia el 
físic més de cent anys després: «Al món no hi ha res més que l’espai curvilini. Matèria, càrrega, 
electromagnetisme i la resta de camps són només manifestacions de la curvatura de l’espai». 
 

          
             Charlotte Posenenske: Work in progress    TAKIS 
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